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 Kredyty nie dla maluczkich. Spada liczba kredytów udzielanych 
małym i średnim firmom w Unii Europejskiej. Tak przynajmniej wynika 
z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską oraz Europejski  
Bank Centralny. Aż jedna trzecia firm skarżyła się, że nie dostała w formie 
pożyczek tych pieniędzy, o jakie wnioskowała na 2013 r. 13 proc. firm  
banki odrzuciły wnioski kredytowe, 18 proc. przyznano jedynie część 
wnioskowanej kwoty. Najbardziej ostrożnie specjaliści od udzielania  
kredytów podchodzili do małych firm. Aż 28 proc. z tych, które działały 
krócej niż dwa lata – nie dostało pieniędzy. Także 18 proc. najmniejszych 
firm, zatrudniających poniżej 10 osób, odmówiono finansowania lub 
znacznie je ograniczono. Bankowcy wciąż za to mają zaufanie do korpora-
cji – tylko 3 proc. dużych i wielkich firm spotkało się z odmową udzielenia 
kredytu.

Najwięcej odmów kredytowych było w Grecji i Holandii – aż 31 proc. 
oraz na Litwie – 24 proc. Zdarzały się też przypadki, że firmy same re-
zygnowały z przyjęcia przyznanej pożyczki – uznając warunki banku za 
niemożliwe do spełnienia. Aż 16 proc. małych firm w Irlandii oraz 15 proc. 
w Grecji czy na Cyprze w ogóle zrezygnowało z ubiegania się o kredyt 
bankowy. Dlatego Komisja Europejska postanowiła uruchomić program 
COSMO, mający ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do 
kredytów. Ma on oferować zabezpieczenie spłaty pożyczki do wysokości 
150 tys. euro. Komisja szacuje, że do końca tej dekady z programu COSMO 
skorzysta prawie 350 tys. firm.

Przegląd wydarzeń
Opracowali: Jacek Biernacki, Anna Waśkiewicz – dział zagraniczny „Panoramy” TVP2

 PE bada możliwość prawnego 
zmuszenia banków do aktywności 
kredytowej. Ujawnił to przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, niemiecki 
socjalista Martin Schulz na spotkaniu 
w berlińskiej redakcji gazety 
„Sueddeutsche Zeitung”. Według Schulza 
jedną z metod walki z kryzysem miało 
być udzielanie przez Europejski Bank 
Centralny oprocentowanych wręcz 
symbolicznie pożyczek dla banków 
komercyjnych. Wszystko po to, by 
one poprzez kredyty inwestycyjne 
wpompowały te pieniądze w gospodarkę, 
doprowadzając do jej ożywienia. Banki 
chętnie sięgały po pieniądze z ECB, ale 
albo je kumulują, albo przeznaczają 
na własne zyskowne przedsięwzięcia, 
zamiast przekazywać je przedsiębiorcom. 
W efekcie od roku 2010 liczba 
udzielanych w strefie euro kredytów 
spadła o 6 proc. Według Schulza przyszła 
pora na zbadanie prawnych możliwości 
skłonienia banków do aktywniejszej akcji 
kredytowej.

 Pierwszy islamski bank w strefie euro. Eurisbank 
– tak ma nazywać się pierwszy islamski bank w strefie 
euro, którego otwarcie planowane jest na ostatni kwartał 
przyszłego roku. Bank będzie miał siedzibę w Luksembur-
gu, a oddziały w Brukseli, Paryżu, Frankfurcie nad Menem 
i jednym z miast holenderskich. Kapitał zakładowy ma wy-
nosić 60 mln euro. Udziałowcami są rodzina szejka – prezy-
denta Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz konsorcjum 
tamtejszych biznesmenów. Bank ma działać zarówno na 
rynku inwestycyjnym, jak też kredytowym, obsługiwać 
zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Luksemburski nadzór 
bankowy zaaprobował już pomysł i przekazał udziałow-
com komplet dokumentów, których wypełnienie umożliwi 
przyznanie licencji Eurisbankowi. Eksperci szacują, że 
skoro w krajach Europy Zachodniej mieszka ponad 20 mln 
muzułmanów, stworzył się już wystarczająco duży rynek 
dla produktów bankowych zgodnych z prawem islamskim. 
Według niektórych opinii islamskie banki mogą stanąć do 
współzawodnictwa z bankami europejskimi, oferując w dal-
szej perspektywie swe produkty także niemuzułmanom.

 Będzie pomoc dla banków. Potwierdzili to ministrowie 
finansów UE. Jeśli przegląd bilansów bankowych w 2014 r. 
wykaże wartości ujemne, kraje które przystąpią do wspól-
nego nadzoru bankowego będą wspierać zagrożone insty-
tucje finansowe. Jednak w pierwszym rzędzie ewentualne 
straty pokrywać będą udziałowcy banków. Bank będzie miał 
też obowiązek starać się o dodatkowy kapitał na rynku lub 
z innych źródeł prywatnych. Dopiero gdy te metody zawiodą, 
wkroczy państwo, korzystając z krajowych zabezpieczeń lub 
mechanizmu uporządkowanej likwidacji. W ostateczności, 
ze względu na wagę banku na międzynarodowych rynkach 
finansowych, uruchomione miałyby być zabezpieczenia na 
poziomie strefy euro lub nawet całej Unii.
Badanie kondycji europejskich banków przebiegnie w dwóch 
etapach. Najpierw, do października 2014 r. Europejski Bank 
Centralny prześwietli bilanse 130 największych banków na 
terenie UE, a potem z kolei Europejski Urząd Nadzoru Ban-
kowego przeprowadzi stress testy europejskich banków.
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 Totalnie nieprzejrzyste, a innym dyktują 
warunki. Najbardziej nieprzejrzyste instytucje 
zajmujące się pomocą finansową to... Między-
narodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy 
i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Taki 
zaskakujący wniosek wynika z opublikowane-
go wskaźnika ATI, czyli Indeksu Przejrzystości 
Instytucji Pomocowych. Przebadano 60 takich in-
stytucji, w tym 17 międzynarodowych. Brano pod 
uwagę 39 czynników związanych z gotowością do 
przejrzystego działania, rzeczywistą otwartością 
w procesie przyznawania pomocy i przejrzystością 
struktur oraz sposobów podejmowania decyzji.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wy-
lądował na ostatnim miejscu wśród instytucji 
międzynarodowych i na przedostatnim miejscu 
w ogólnym bilansie. Jego wskaźnik przejrzy-
stości to zaledwie 24,5 proc. EBOR zarzucono 
m.in. mało przejrzyste kryteria wyboru finanso-
wanych projektów i jeszcze mniejszą przejrzy-
stość w informowaniu, na co tak naprawdę 
wykorzystywane są pieniądze. Zresztą, co 
podkreślono, EBOR jest jedyną międzynarodo-
wą instytucją pomocową, która publikuje swoje 
dane w sposób nie nadający się do szybkiego 
komputerowego przetworzenia. Niewiele lepiej 
wypadły: Europejski Bank Inwestycyjny – ze 
wskaźnikiem przejrzystości 26,6 proc., Bank 
Światowy – 30,31 proc. i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy – 31,83 proc. Wszystkie do-
stały ocenę niedostateczną. Na ich tle szczytem 
przejrzystości okazał się nawet Afrykański Bank 
Rozwoju z wynikiem 63,7 proc. i oceną dobrą. 
Średni wynik dla wszystkich 60 przebadanych 
organizacji to 33 proc., a dla 17 międzynarodo-
wych – 53 proc. Rezultaty wiodących i najbar-
dziej rozpoznawalnych instytucji pomocowych 
są zatem co najmniej zawstydzające.

 Sześciu za jednego. Sześć spośród 
najważniejszych światowych banków cen-
tralnych: Bank Japonii, Rezerwa Federalna 
(Fed), Europejski Bank Centralny, Bank 
Anglii, Bank Kanady i Szwajcarski Bank 
Narodowy ogłosiło, że będą trwale udostęp-
niać sobie tak zwane swapy walutowe, czyli 
doraźne pożyczki zapewniające im stałą 
płynność kredytową w walutach obcych. 
Dotychczas transakcje te odbywały się 
w ramach oddzielnych porozumień i były 
uważane za przedsięwzięcia tymczasowe. 
Prezesi banków podkreślili, że istniejące do 

tej pory czasowe porozumienia swapowe 
wielokrotnie pomogły w złagodzeniu na-
pięć na rynkach finansowych i osłabieniu 
ich wpływu na warunki gospodarowania. 
„Porozumienia stałe będą nadal służyć jako 
skuteczna gwarancja płynności” – czytamy 
we wspólnym komunikacie.
– Postanowiliśmy nadać swapom charakter 
stały, by uniknąć niepewności, że mogły-
by wygasnąć w lutym – powiedział na 
konferencji prasowej w Tokio gubernator 
Banku Japonii Haruhiko Kuroda. I dodał, 
że nie planuje się rozszerzenia umów 

o swapach poza sześć banków centralnych. 
W przypadku wystąpienia braku dolarów 
amerykańskich, każdy z uczestniczących 
w porozumieniu banków centralnych może 
od Fed kupić odpowiednią ich sumę za 
emitowaną przez siebie walutę, a potem 
odsprzedać po tym samym kursie, płacąc 
jedynie odsetki w ustalonej wysokości. Jako 
że kurs wymiany ustalany jest przez banki 
centralne między sobą, transakcje takie nie 
wpływają na rynek walutowy, a jednocze-
śnie rozwiązują problem przejściowych 
niedoborów dolarów amerykańskich. 

 Kompromisowy budżet. Jest kompromis budżetowy na 2014 r. między  
Parlamentem Europejskim a rządami państw Unii. Po 16-godzinnych nego-
cjacjach strony ustaliły, że w przyszłym roku zobowiązania unijnego budżetu 
wyniosą 142,6 mld euro, a płatności – 135,5 mld euro, czyli o pół miliarda więcej 
niż proponowały rządy. Parlament Europejski domagał się płatności na pozio-
mie 136,4 mld euro. Wydatki z unijnej kasy i tak będą jednak o blisko 9,4 proc. 
mniejsze niż w tym roku.
Parlamentarzyści ustalili również korektę tegorocznego budżetu Unii  
o 400 mln euro, które mają trafić do Niemiec, Austrii i Czech na usuwanie 
skutków powodzi oraz do Rumunii, którą w tym roku nawiedziła susza. Część 
tej kwoty, 250 mln euro, pochodzić ma z niewydanych środków, przesuniętych 
z innych działów, a 150 mld – już z pieniędzy na przyszły rok. Europejskie  
rządy przystały też na propozycję PE, by 200 mln euro niewykorzystanych dotąd 
środków na 2013 r. przesunąć na wspieranie badań naukowych. – Cieszę się,  
że porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą zapewni finansowa-
nie bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach inwestycji dla europejskiego biz-
nesu, naukowców, miast, regionów i studentów – skomentował unijny komisarz 
ds. budżetu Janusz Lewandowski.

 Polityka oszczędności w UE przestaje funkcjonować. Co prawda 
jeszcze w 2009 r. deficyt budżetowy państw strefy euro sięgał 6,4 proc., 
a w 2013 r. spadł do 3,1 proc. to jednak również mocno spadło tempo ob-
niżania deficytu – ogłosiła Komisja Europejska. Część krajów eurolandu 
znów się zadłuża, dlatego na 2014 r. KE prognozuje deficyt w wysokości 
2,5 proc., a na 2015 r. – 2,4 proc. Dziura budżetowa Hiszpanii wzrośnie 
w 2015 r. do poziomu 6,6 proc., a Grecji – do 13,5 proc., czyli wartości 
z najgłębszej fazy kryzysu. Co gorsza, Komisja Europejska oficjalnie 
skonstatowała, że mimo pakietu ratunkowego Grecja wcale nie stanęła 
na nogi. Pieniądze przeznaczono bowiem faktycznie nie na ożywienie 
gospodarki i pomoc obywatelom, a na ratowanie zadłużonych banków. 
Podobnie było w Irlandii, która niby trochę odetchnęła, ale gospodarka 
ciągle funkcjonuje niemrawo, a młodzi Irlandczycy zaczęli emigrować 
w poszukiwaniu pracy. Według Komisji Europejskiej, niemożliwe jest 
rozruszanie gospodarki bez unii bankowej – tylko wzięcie banków pod 
ostry nadzór wspólnotowy uwolni środki finansowe na pobudzanie 
wzrostu ekonomicznego i walkę z bezrobociem.
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 Piracki biznes. Ekscentryczny i nie-
ustraszony Jack Sparrow mógł tylko po-
marzyć o takich zyskach, jakie zgarniają 
współcześni piraci. W ciągu siedmiu lat 
piraci ze wschodniej Afryki zarobili na 
swych przestępczych wyprawach 400 
mln dolarów – wynika z raportu opra-
cowanego wspólnie przez ONZ i Bank 
Światowy we współpracy z Interpolem. 
Przy czym sami piraci otrzymują ułamek 
tych pieniędzy, mniej niż 0,1 proc. Więk-
szość zysków przejmują sponsorzy, którzy 
zajmują się operacjami finansowymi. Jak 
zeznawali zatrzymani oraz byli piraci, 
pieniądze z okupów, które przekazywali 
szefom były inwestowane w legalne 
interesy albo w kolejne przestępstwa – 
takie jak handel bronią, przemyt ludzi 
czy wspieranie zbrojnych milicji.
ONZ i Bank Światowy podkreślają, że 
jeśli walka z piratami ma być skuteczna, 
to powinna powstać oddzielna organiza-
cja, która zwalczałaby siatki zajmujące 
się praniem brudnych pieniędzy. Pomóc 
należy również lokalnym społeczno-
ściom w Somalii, tak by ludzie ci nie 
byli skazani na utrzymywanie się ze 
sprzedaży piratom choćby żywności. 
Po apogeum w 2011 r. liczba ataków 
pirackich na wodach Rogu Afryki 
zmalała – rozmieszczono tam bowiem 
międzynarodową morską misję antypi-
racką utworzoną przez 29 krajów. Mimo 
to napady zwiększają koszty transportu 
morskiego o 18 mld dolarów rocznie.

 Londyńskie City kontra Brytyjczycy. Dwie trzecie respondentów najnowszego son-
dażu dotyczącego stosunku Brytyjczyków do Unii Europejskiej internetowej gazety „Huf-
fington Post” chce wystąpienia z UE. W nieco ponad dobę w sondażu zagłosowało prawie 
17,5 tys. osób. W tym samym czasie Londyńska City i organizacja pracodawców, Brytyjska 
Konfederacja Przemysłu CBI, opowiedziały się zdecydowanie są za pozostaniem Wielkiej 
Brytanii w europejskiej wspólnocie. Również ponad 80-proc. poparcie dla pozostania w Unii 
wykazał inny sondaż – wśród dyrektorów w sektorze finansowym, przeprowadzony przez 
organizację lobbystyczną City UK.
„Wyjście z Unii Europejskiej poważnie zagroziłoby naszej pozycji światowego centrum 
finansowego numer jeden” – napisał dyrektor CBI John Cridland. CBI przeprowadziła son-
daż wśród 400 swoich członków. 80 proc. z nich zamierza głosować za pozostaniem w UE 
w zapowiadanym przez premiera Camerona referendum w 2017 r. Jednak badania pokazu-
ją, że jedynie 8–9 proc. respondentów zgadza się, że ich firmy nie przetrwałyby wystąpienia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 64 proc. badanych Brytyjczyków na pytanie o pozo-
stanie w UE odpowiedziało: „powinniśmy wystąpić i już”. Kwestie korzyści ekonomicznych 
zeszły na drugi plan. W tej sytuacji Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu CBI zainicjowała 
kampanię na rzecz przekonania eurosceptyków do pozostania w Unii.

 Przymusowa abstynencja. W mijającym roku popyt na wino przekroczył dostawy 
o 300 mln skrzynek. To największy niedobór w dostawach od 40 lat. Sytuacja na rynku 
produkcji wina systematycznie się pogarsza od 2004 r., kiedy to zanotowano rekord w pro-
dukcji – 600 mln skrzynek nadwyżki w stosunku do potrzeb rynku.
Morgan Stanley informuje w raporcie, że na świecie jest ponad milion producentów 
wina, którzy dostarczają rocznie około 2,8 mld skrzynek. Jednak w Europie od lat ob-
serwujemy spadek produkcji wina, spowodowany złą pogodą, która wstrzymuje proces 
rozwoju winogron. Na dodatek choć wino stało się modne i sięgamy po nie znacznie 
częściej niż po wysokoprocentowe trunki, jego popularność nie przekłada się na zyski 
producentów. Szczególnie trudna sytuacja panuje w Europie, gdzie produkcja w 2012 r.  
spadła o 10 proc. Lepiej jest na innych kontynentach, gdzie odnotowano wzrost pro-
dukcji. Z raportu wynika także, że Francuzi nadal spożywają najwięcej wina – ok 12 
proc., na drugim miejscu znaleźli się obywatele Stanów Zjednoczonych. Zaskakująco 
rośnie apetyt na wina, szczególnie francuskie, w Chinach, gdzie coraz liczniejsza klasa 
średnia ceni sobie europejskie gusta.

 Wielka Brytania imigrantami stoi. Są lepiej wykształce-
ni, bardziej zaradni i znacznie rzadziej korzystają ze świad-
czeń socjalnych niż rdzenni mieszkańcy Wysp Brytyjskich. 
Według najnowszego raportu ośrodka badań i analiz londyń-
skiego University College imigranci, którzy przybyli między 
rokiem 2000 a 2011, zwłaszcza z państw Europejskiego 
Obszaru Ekonomicznego, wnieśli do brytyjskiej gospodarki, 
w postaci podatków, około 22 mld funtów – o 34 proc. więcej 
niż uzyskali w formie zasiłków. W tym samym czasie miejsco-
wa ludność miała ujemny wkład netto do finansów publicz-
nych oceniany na -11 proc., co odpowiada kwocie 624,1 mld 
funtów. Z kolei raport ośrodka badawczego NIESR (National 
Institute for Economic and Social Research) podkreśla, że ga-
łęzie przemysłu zatrudniające imigrantów są bardziej produk-
tywne niż te, które ich nie zatrudniają. Widać to zwłaszcza 
w przemyśle wytwórczym i budownictwie.

Oba raporty ukazały się wkrótce po tym, jak David Cameron 
podczas wizyty w Oksfordzie powiedział, że rodzime firmy 
powinny przestać zatrudniać imigrantów z Europy Wschod-
niej kosztem młodych Brytyjczyków. Premier Wielkiej Brytanii 
wyraził niezadowolenie z faktu, że przybysze z Polski, Litwy czy 
Łotwy są dominującą siłą roboczą na Wyspach – czytamy na  
telegraph.co.uk. Zaś „Daily Express” rozpoczął krucjatę przeciw-
ko imigrantom zarobkowym z Europy. Dziennik stworzył spe-
cjalną petycję, którą w ciągu 5 dni podpisało ponad 75 tys. osób. 
Celem akcji jest zmiana przepisów dotyczących otwartego rynku 
pracy w Wielkiej Brytanii. Według prawa, aby wywrzeć nacisk na 
brytyjski rząd i zainicjować parlamentarną debatę na ten temat, 
wymagane jest zebranie 100 tys. podpisów. Wielka Brytania jest 
jedynym państwem należącym do Unii Europejskiej, w którym 
powstała oficjalna inicjatywa skierowana przeciwko obywatelom 
innych państw członkowskich.


